LUXE WOONACCESSOIRES
IN DE STIJL VAN
ERIC KUSTER

SPIEGELLIJSTEN
FOTOLIJSTEN
Creëer een sfeervol interieur met deze prachtige
spiegelfotolijsten
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LUXE SPIEGELLIJSTEN
ALS FOTOLIJSTEN
Wil je ook prachtige spiegellijsten?
Wij hebben een uitgebreid assortiment. De bekende interieurdesigner
Eric Kuster gebruikt spiegelfotolijsten voor het creëren van een mooie
gallery wall.
De spiegellijsten worden veel geplaatst boven de bank, eettafel en op
een vrije muur. Laat je door deze brochure inspireren voor een luxe
interieur met spiegelfotolijsten.
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CREËER EEN
PERSOONLIJKE GALLERYWALL

PERSOONLIJKE
FOTO'S EN
POSTERS
Met onze spiegellijsten kan je
je eigen gallerywall creëren.
Je kan dit met eigen foto's
doen of kiezen voor een van
onze spiegellijsten met
posters.

Shop onze
spiegellijsten

ZILVER EN
BRONS
Onze spiegellijsten zijn
verkrijgbaar in de kleuren
zilver en brons. Heb je veel taupe
of goudtinten in
je interieur? Kies dan voor brons.
Heb je vooral zilveren
accessoires, kies dan voor
zilveren spiegelfotolijsten.
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Shop onze
spiegellijsten
met poster

SPIEGELLIJSTEN
VOORDEELSETS

Spiegelfotolijsten 50x50
cm

Spiegelfotolijsten 50x60
cm

Set van 3 zilveren
spiegelfotolijsten
Perfect voor eigen foto's
of posters
Prachtig boven de
eettafel of in de gang

Set van 3 zilveren
spiegelfotolijsten
Perfect voor eigen foto's
of posters
Prachtig boven de bank
en eettafel
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Spiegelfotolijsten 70x90
cm
Set van 3 zilveren
spiegelfotolijsten
Perfect voor eigen foto's
of posters
Prachtig bij een bank van
minstens 3 meter breed
S h o p p e n

INSPIRATIE
BOVEN DE BANK
De combinatie van een set van 3
spiegelfotolijsten van 50x60 cm is
onze bestseller en staat erg mooi
boven de bank.
De set is verkrijgbaar met posters
en je kan ook je eigen gallyerwall
maken met persoonlijke foto's.
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INSPIRATIE
BOVEN DE BANK
De spiegellijsten worden vaak
boven de bank geplaatst.
Bij een bank tot 3 meter wordt
vaak de maat 50x60 cm gebruikt.
Vanaf 3 meter adviseren we de
maat 70x90 cm.
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INSPIRATIE
BOVEN DE BANK
Wil je een gallerywall met eigen foto's
creëren boven je bank? We hebben
een prachtige set samengesteld van 5
spiegellijsten met sfeerhaard.
De set is ook verkrijgbaar als
combinatie met 7 spiegellijsten.
De totale afmeting van beide
combinaties is 210 cm breed x 120 cm
hoog.
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Sfeerhaard met 5 spiegelfotolijsten
Facet geslepen fotolijsten en sfeerhaard
Creëert sfeer
Perfect voor boven de bank of eettafel

Voordeelset van 7 spiegelfotolijsten
Facet geslepen fotolijsten
Een echte eyecatcher
Perfect voor boven de bank of eettafel
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INSPIRATIE
BOVEN DE
EETTAFEL
De spiegellijst van 70x90 cm wordt
vaak boven de eettafel geplaatst.
Dit is perfect als de korte kant van
de eettafel tegen de muur staat.
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Sfeerhaard met fotolijst 70x90 cm
Creëert sfeer
Perfect voor eigen foto's
Prachtig boven de eettafel, kookeiland en
nog veel meer plekken

Spiegelfotolijst 70x90 cm
Perfect voor eigen foto's
Past in ieder interieur
Kan zowel horizontaal als verticaal
worden opgehangen
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INSPIRATIE
BOVEN DE
EETTAFEL
Als de eettafel met de lange
kant richting de muur staat
kan je meerdere
spiegellijsten ophangen.
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INSPIRATIE
VOOR EEN VRIJE
MUUR
Creëer je persoonlijke gallerwall
op een vrije muur of ga voor een
combinatieset met sfeerhaard en
fotolijst.
De sets zijn perfect op elkaar
afgestemd.
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INSPIRATIE
VOOR EEN
VRIJE MUUR
Heb je een dressoir of
tafeltje/console waar je graag
spiegellijsten wilt ophangen?
Wij adviseren de spiegellijsten
verdeelt over de breedte van
het dressoir of de tafel te
hangen voor een sfeervol
geheel.

WWW.DOMESTICAINTERIORDESIGN.NL

STAPPENPLAN
We hebben een stappenplan samengesteld om je te adviseren over hoe jij
de spiegelfotolijst mooi kan stylen in je interieur.
Uiteraard zijn we ook beschikbaar voor advies op maat.

Kies tussen zilver en brons
De meeste klanten kiezen voor zilver omdat ze vaak zilveren
accessoires hebben in huis. Heb je wat meer taupetinten en een
warm interieur? Kies dan voor brons.
Bepaal waar je de spiegellijst(en) wilt ophangen
De spiegellijsten staan onder andere mooi boven de bank, de
eettafel, op een vrije muur, in de gang en ook in de slaapkamer.
De spiegellijsten worden vaak door onze klanten boven de bank
opgehangen. Dit is een plek waar je vaak zit en de spiegellijsten
geven het geheel een gezellige sfeer.
Meten = weten
Meet de plaats op waar je de spiegellijsten wilt ophangen. Bij een
bank tot 3 meter adviseren we de maat 50x60 cm en 60x80 cm.
Vanaf 3 meter adviseren we 70x90 cm. Wil je de spiegellijsten
ophangen boven de eettafel? Bekijk dan of de eettafel met de korte
kant of lange kant tegen de muur staat en kies de spiegellijsten dan uit.
Ophangen
Ophangen is heel gemakkelijk te doen met de 2 haakjes die reeds
vastzitten aan de spiegellijsten. Als je de spiegellijsten boven de bank
wilt plaatsen komen de lijsten het meest tot hun recht door het in het
midden van iedere zitting op te hangen.
Eigen foto's
Als je eigen foto's in de spiegellijsten wilt doen adviseren we deze in
zwart-wit af te drukken. Dit complimenteert de lijsten mooi en zo krijg
je een luxe en sfeervol geheel.
Onze tip: Het is ook prachtig om de foto af te laten printen met een
witte kader van 5 cm alsof het een passe-partout is.
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SPIEGELLIJSTEN VOORDEELSETS
OVERZICHT MATEN

Spiegelfotolijsten 50x50 cm
(Fotomaat 40x40 cm)

Spiegelfotolijsten 50x60 cm
(Fotomaat 40x50 cm)

Set van 3 zilveren spiegelfotolijsten
Perfect voor eigen foto's of posters
Prachtig boven de eettafel of in de
gang

Set van 3 zilveren spiegelfotolijsten
Perfect voor eigen foto's of posters
Prachtig boven de bank en eettafel
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Voordeelset van 7 spiegelfotolijsten

Spiegelfotolijsten 70x90 cm
(Fotomaat 60x80 cm)
Set van 3 zilveren spiegelfotolijsten
Perfect voor eigen foto's of posters
Prachtig bij een bank van minstens 3
meter breed

Facet geslepen fotolijsten
Een echte eyecatcher
Perfect voor boven de bank of eettafel
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SPIEGELLIJSTEN VOORDEELSETS
OVERZICHT MATEN

Sfeerhaard met 5 spiegelfotolijsten
Facet geslepen fotolijsten en sfeerhaard
Creëert sfeer
Perfect voor boven de bank of eettafel

Sfeerhaard met fotolijst 70x90 cm
(Fotomaat 60x80 cm)
Creëert sfeer
Perfect voor eigen foto's
Prachtig boven de eettafel, kookeiland en nog
veel meer plekken
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SPIEGELLIJSTEN ZILVER
OVERZICHT MATEN

Spiegellijst fotolijst
- zilver 40 x 40 cm

Spiegellijst fotolijst
- zilver 50 x 50 cm

Creëert sfeer
Perfect voor eigen foto's
Buitenmaat 40 x 40 cm
Fotomaat 30 x 30 cm

Spiegellijst fotolijst
- zilver 50 x 60 cm
Horizontaal én verticaal
op te hangen
Creëert sfeer
Buitenmaat 50 x 60 cm
Fotomaat 40 x 50 cm

Perfect voor eigen foto's
Past in ieder interieur
Buitenmaat 50 x 50 cm
Fotomaat 40 x 40 cm
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Spiegellijst fotolijst
- zilver 60 x 80 cm
Voorzien van ophangset
Perfect voor eigen foto's
Buitenmaat 60 x 80 cm
Fotomaat 50 x 70 cm
S h o p p e n
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Spiegellijst fotolijst
- zilver 70 x 90 cm
Past in ieder interieur
Eenvoudig op te hangen
Buitenmaat 70 x 90 cm
Fotomaat 60 x 80 cm
S h o p p e n
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SPIEGELLIJSTEN BRONS
OVERZICHT MATEN

Spiegellijst fotolijst brons 50 x 50 cm

Spiegellijst fotolijst brons 50 x 60 cm
Horizontaal én verticaal
op te hangen
Creëert sfeer
Buitenmaat 50 x 60 cm
Fotomaat 40 x 50 cm

Perfect voor eigen foto's
Past in ieder interieur
Buitenmaat 50 x 50 cm
Fotomaat 40 x 40 cm
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Spiegellijst fotolijst brons 70 x 90 cm
Past in ieder interieur
Eenvoudig op te hangen
Buitenmaat 70 x 90 cm
Fotomaat 60 x 80 cm
S h o p p e n
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Bezoek onze webshop voor nog meer inspiratie en de nieuwste luxe
woonaccessoires in de stijl van Eric Kuster.
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